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DĖL IŠLAIDŲ ADVOKATO IR ADVOKATO PADĖJĖJO PAGALBAI APMOKĖTI 

ATLYGINIMO BEI TEISINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIES POBŪDŽIO VERTINIMO  

 

 

Atsakydami į Jūsų 2013-06-25 paklausimą civilinėje byloje Nr. 3K-7-395/2013, 

pateikiame savo poziciją dėl išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo 

bei dėl teisinių paslaugų teikimo sutarties pobūdžio vertinimo. 

 

I. Dėl išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo 

 

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – AĮ) 50 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 

jog advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį. To 

paties straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad, nustatant advokato užmokesčio už teisines paslaugas dydį, 

turi būti atsižvelgta į bylos sudėtingumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį, kliento finansinę padėtį ir 

kitas reikšmingas aplinkybes. Tarp advokato ir kliento sudaromose teisinių paslaugų sutartyse šie 

kriterijai paprastai atskirai nėra išskiriami, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, jog advokatas ir klientas, 

susitardami dėl užmokesčio už teisines paslaugas dydžio, nesivadovauja šiais įstatyme nustatytais 

kriterijais. Konkretus, laisva šalių valia sutartas ir teisinių paslaugų teikimo sutartyje įtvirtintas 

užmokesčio dydis yra sisteminio minėtų užmokesčio dydį nustatančių kriterijų taikymo rezultatas. 

Tą patvirtina Lietuvoje taikomi užmokesčio už advokatų teikiamas teisines paslaugas dydžiai, kurie 

yra skirtingi, priklausomai nuo minėtų kriterijų. 

CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato 

padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo 

darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu 

su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. 

Įgyvendindamas šią teisės normą, Teisingumo ministras 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtino 

Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo 

teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). 

Pažymėtina, kad nei Rekomendacijos, nei jokie kiti teisės aktai nenustato maksimalių 

užmokesčio už advokatų teikiamas teisines paslaugas dydžių, išskyrus advokatams už antrinės 

teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžius, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2001-01-22 nutarimu Nr. 69 (2013-07-17 nutarimo Nr. 645 red.). Dėl to 

klientai privalo sumokėti advokatui šalių sutartą užmokestį už pagal sutartį teikiamas teisines 

paslaugas, net jeigu šis užmokestis viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius. CPK numatytais 

atvejais bylą laimėjusiai šaliai iš bylą pralaimėjusios šalies priteisiamas išlaidų, susijusių su 

advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atlyginimas, vadovaujantis Rekomendacijomis.  

Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Rekomendacijų 11 punktas nustato, kad teismas 

išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, 

atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir 

sąžiningumo kriterijais (pavyzdžiui, kai advokatas arba advokato padėjėjas teikia teisines paslaugas 

itin sudėtingoje byloje ir pan.).  
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Išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atlyginamos, kai jos yra 

apmokėtos (realiai patirtos išlaidos), tačiau tai nereiškia, kad visos jos ir bus priteistos. Atitinkama 

bylinėjimosi išlaidų suma nepriteisiama, kai ieškinys tenkinamas iš dalies, kai išlaidos nesusijusios 

su bylos nagrinėjimu, kai jos nėra pagrįstos ir pan. Toks teisinis reglamentavimas įtvirtintas CPK 

normose bei teismų praktikos suformuotose taisyklėse. Taigi sprendžiant klausimą dėl išlaidų, 

susijusių su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atlyginimo, nesivadovaujama CK 6.251 

straipsnio 1 dalies nuostatomis dėl visiško padarytų nuostolių atlyginimo, nes pastarojoje normoje 

įtvirtinta asmens nuostolių (žalos) kompensavimo taisyklė taikytina sprendžiant klausimą dėl 

civilinės atsakomybės dydžio. Tuo tarpu atstovavimo išlaidų priteisimas pagal savo prigimtį nėra 

civilinės atsakomybės rūšis, o yra civilinė procesinė pasekmė pralaimėjus bylą. 

Taigi tais atvejais, kai kliento patirtos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai 

apmokėti viršija Rekomendacijose nustatytą civilinėse bylose priteistino užmokesčio maksimalų 

dydį, šis skirtumas klientui nekompensuojamas ir priskiriamas jo asmeninei rizikai dėl bylinėjimosi 

tikslingumo. Tokios išlaidos galėtų būti kompensuojamos, jei asmuo yra apsidraudęs teisinių išlaidų 

draudimu ir jei tai numato draudimo sutarties sąlygos (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 7 

str. 3 d. 17 p.).  

 

II. Dėl teisinių paslaugų teikimo sutarties pobūdžio vertinimo 

 

Lietuvos advokatūros nuomone, kliento (fizinio asmens) su advokatu sudaryta teisinių 

paslaugų sutartis neturėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis net ir tais atvejais, jei fizinis 

asmuo paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, 

šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.  

Sutartis gali būti kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis tik tuomet, kai ji atitinka 

bendruosius vartojimo sutarties požymius: pirma, paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis 

asmuo paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, 

šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; trečia, paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis 

asmuo, kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais). 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal AĮ 3 straipsnio 1 dalį Lietuvos advokatai yra 

nepriklausoma Lietuvos teisinės sistemos dalis. To paties įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinama, 

kad advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas bei kad advokato veikla nėra komercinė 

ūkinė.  

AĮ laikytinas lex specialis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 

atžvilgiu. Kartu pastebėtina tai, kad tam tikrais atvejais teisinių paslaugų sutartis atitinka pavedimo 

sutarties požymius. Tuo tarpu pavedimo sutartį reglamentuojantis CK XXXVI skyrius nenumato, 

kad ši sutartis galėtų būti laikoma vartojimo sutartimi.  

Atsižvelgiant į paminėtas AĮ nuostatas, Lietuvos advokatūros įsitikinimu, darytina išvada, 

kad kliento (fizinio asmens) su advokatu sudaryta teisinių paslaugų sutartis neatitinka paminėto 

trečiojo vartojimo sutarties požymio, t.y. teisines paslaugas teikiantis advokatas nelaikytinas 

verslininku.  

 

 

Pagarbiai 

 

Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja               Liudvika Meškauskaitė 
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